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Protokoll för Stämman 17 mars 2015. 

 

§1 Stämman öppnas av ordföranden för Ärla 
Samfällighetsförening 

I Johnny Franssons frånvaro önskade Calle Bergman andelsägarna, valberedning, 
revisorer och övriga styrelseledamöter välkomna och förklarade 2015 års stämma öppnad. 

§2 Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes utan ändringar 

§3 Mötets behöriga kallelse. 
Mötet befanns vara behörigt kallat. 

§4 Upprättande av röstlängd. 
Alla andelsägare som infunnit sig till mötet hade antecknat sig med fastighetsbeteckning 
och namn. Totalt fanns det 14 röstberättigade närvarande. 

§5 Val av mötesordförande och mötessekreterare. 
Mötet valde Carl-Göran Bergman till mötesordförande och Eirik Isene till mötessekreterare. 

§6 Val av 2 protokolljusterare som tillsammans med 
mötesordföranden skall justera protokollet och fungera som 
rösträknare. 

 Thord Polhage och Börje Karlsson valdes enhälligt. 

§7 Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse. 
Carl-Göran Bergman presenterade och gick igenom verksamhetsberättelsen. Torgny 
Andersson redovisade Resultat- och Balansräkningarna och svarade på frågor. Styrelsens 
verksamhets- och ekonomiska berättelse godkändes enhälligt och lades till handlingarna. 

§8 Fastställande av balans- och resultaträkning.  
Resultat- och Balansräkningarna för 2014 fastställdes. 

§9 Revisorernas berättelse och yrkande betr. ansvarsfrihet för 
styrelsen. 
 Revisorn Berndt Andersson läste upp revisorernas berättelse och yrkade att styrelsen 
skulle få ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014 

§10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.  
Mötet beslöt enhälligt att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet för 2014 

§11 Behandling av förslag från styrelsen. 
Styrelsen hade inga andra förslag än de som ingår i Verksamhetsplanen. 

§12 Behandling av motioner från medlemmarna 
Det fanns inga motioner från andelsägarna. 
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§13 Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2015. 
Calle Bergman presenterade styrelsens verksamhetsplan för 2015. 
 
Styrelsens förslag att anlägga en gång- och cykelbana längs Tegelbovägen godkändes 
enhälligt tillsammans med övriga förslag i Verksamhetsplanen. 

§14 Förslag till Budget för 2015. 
Kassören, Torgny Andersson, hade utökat sammanställningen av de kostnader vi haft 
under tidigare år tillsammans med en budget för 2015. Sammanställningen visar vilka 
medel som finns att tillgå under 2015 och vad pengarna har använts till under tidigare år. 
 
Föreningens styrelse fick uppdraget att genomföra åtgärder under 2015 enligt 
verksamhetsplanen.  

§15 Förslag till andelsavgifter för 2015 och godkännande av 
Debiteringslängden. 
Styrelsens förslag till andelsavgift för en hel andel för 2015 på kr 1000 godkändes.  
 
Debiteringslängden för 2015 i pappersform användes till att anteckna närvaro och 
fungerade även som röstlängd. Debiteringslängden fanns före och under mötet på 
föreningens hemsida men kommer inte att finnas på hemsidan i fortsättningen pga. PUL, 
finns dock i föreningens digitala arkiv på Dropbox.  
Sista betaldatum 30 april 2015 och debiteringslängden fastställdes enhälligt. 

§16 Val av ordförande på två år (Johnny Fransson). 
Johnny Franson hade avsagt sig omval. Valberedningen föreslog Henrick Korander som 
dock tyckte att det var fel att gå in som ordförande. Han kunde dock tänka sig att vara med 
i styrelsen som ledamot.  
 
Carl-Göran Bergman valdes som ordförande på ett år.  

§17 Val av två ledamöter på två år (Johan Hansander) 
Johan Hansander omvaldes enhälligt på två år. Henrick Korander valdes enhälligt på två 
år. 

§18 Val av två suppleanter på ett år 
Tommy Gustavsson omvaldes på ett år. Samuel Lehtosaari valdes på ett år 

§19 Val av revisorer (Berndt Andersson och Therése Purra-
Pettersson) 
Berndt Andersson och Therese Purra-Pettersson omvaldes enhälligt på ett år. 

§20 Val av revisorssuppleant (Inger Lundh) 
Inger Lundh omvaldes enhälligt som revisorssuppleant på ett år 

§21 Val av 3 personer till valberedning och sammankallande för 
denna (Bo Lagerfalk, Samuel Lehtosaari och Tommy 
Ljungkvist). 
Bo Lagerfalk och Tommy Ljungkvist omvaldes enhälligt på ett år. Therése Engstrand 
valdes enhälligt på ett år. Bo Lagerfalk utsågs som sammankallande. 

http://www.arlasam.se/


Ärla Samfällighetsförening 

Sida 3 

Ärla Samfällighetsförening  www.arlasam.se  

§22 Övriga frågor av icke beslutande karaktär. 
Trafiksäkerheten är ständigt ett hett ämne som diskuterades livligt. Vägföreningen har inte 
något ansvar för trafiksäkerheten på Länsvägarna och hänvisar till Ärla Byaråd som bör ha 
detta på sin dagordning.  
 
Inom vägföreningens ansvarsområde rekommenderas användning av blomlådor som 
hastighetssänkande åtgärd. Vi tillämpar samma regler som i övrigt inom Eskilstuna 
kommun. Se www.arlasam.se  
 
Enligt nyligen inhämtad information lär anläggningen av cykelbanan mellan Eskilstuna och 
Ärla påbörjas under 2015. 

§23 Mötesordföranden avslutar dagordningspunkterna och 
meddelar var Stämmoprotokollet kommer att finnas 
tillgängligt. 
Mötesordföranden meddelade att Årsmöteshandlingar och protokollet från Årsmötet 
kommer att finnas tillgängliga på Hemsidan under Årsmöten. De som inte själva kan skriva 
ut årsmötesdokument från vår hemsida kan vända sig till någon styrelseledamot för att få 
en utskrift av valt dokument.  
 
Calle tackade för ett trevligt och engagerat möte i god anda och avslutade 
årsmötesförhandlingarna.  
 
Före mötet hade Johnny Fransson per email tackat för sig efter 10 år som ordförande i Ärla 
Samfällighetsförening:  
 

Det har varit oerhört intressant och stimulerande att jobba i styrelsen för 
Samfällighetsföreningen, både när det var en interimistisk styrelse, via åren med 
förhandlingar och uppgörelse med Eskilstuna kommun, pengar till upprustning, 
upphandlingar och stora investeringar. Ibland olika uppfattningar och diskussioner men 
i stort sett alltid beslut som gynnat andelsägarna och märkbart höjt standarden på 
väghållningen i Ärla samhälle. Ett stort tack till alla kamrater i styrelsen, både de som är 
kvar och de som varit tidigare! 

 
Ulf Carlsson lämnade styrelsen efter ett år. Avtackning sker vid ett senare tillfälle. 

§24 Ordföranden för Ärla Samfällighetsförening avslutar Stämman 
Calle Bergman avslutade detsamma. 

 

 

 

________________________________  ____________________________ 

Mötesordförande Carl-Göran Bergman Mötessekreterare Eirik Isene 

 

 

 

 

________________________________________ __________________________________ 

Justerare Thord Polhage  Justerare Börje Karlsson 
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